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Datum  
9 juni 2021 

Contactpersoon  
Cathy Vynckier / Sophie Velghe 
0479 99 26 06  / 0474 42 80 31 
 
 

Pedagogische studiedag. 

 
Woensdag 16 juni 2021: pedagogische studiedag. 
 

 

Beste ouder 

Zoals als jullie wellicht op de jaarplanning hebben gezien, is er woensdag 16 juni  

pedagogische studiedag.  

Inhoudelijk gaan we samen met het voltallige team van De Kleurdoos aan de slag in 

functie van de organisatie van volgend schooljaar.  

• We bekijken de groepssamenstellingen voor volgend schooljaar. 

• We voorzien werktijd voor het in orde brengen van de leerlingendossiers. 

• We organiseren momenten waarin leerkrachten met elkaar in overleg kunnen 

gaan in functie van een goede overdracht van informatie over de kinderen en 

de groepen die overgaan naar een volgende stamgroep.  

 

Er is dus geen school voor alle kinderen van De Kleurdoos.  

Voor de kinderen van de lagere school is er die dag ook geen opvang voorzien.  

Voor de kleuters kan er nagevraagd worden via het STIBO of er mogelijkheid is om die 

dag gebruik te maken van de opvang. Hiervoor neem je best contact op met de STIBO-

verantwoordelijke of de begeleiders van het STIBO. 

Met vriendelijke groeten 

 

Cathy Vynckier 

Directeur 

Sophie Velghe 

Directeur 

http://www.stad.gent/
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